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Clubblad jaargang 47 2021/2022 
Drachtster Vogelvrienden 

Redactie adres 
Erwin Kampen 
Torenstraat 36 
9201 JW Drachten 
Tel. 0612815011 
erwink6@hotmail.com 

Lidmaatschap bij machtiging per 2021 
Volwassenen : 32,50 
Jeugd t.m. 16 jaar 15,00 
Subleden : 15,00 
Donateurs : 15,00 

Rekeningnummer Drachtster Vogelvrienden Rabobank : NL 18RABO 
0309010012 
 
Leden ontvangen zonder bijkomende kosten het prachtige maandblad “Onze 
Vogels” en drie tot vier keer per jaar het eigen clubblad. 
 
Enkele malen per jaar worden er lezingen en gezellige avonden gehouden. 
Website : volierevereniging.nl 
 
Ereleden 
K. Meijer 
J. Bekkema 
B. Riedstra 
H.J. Dolstra 

Lid van verdienste 
S. Swart 

Bestuur 
Voorzitter 
Erwin Kampen 
Torenstraat 36 
9201 JW Drachten 
Tel. 0612815011 
erwink6@hotmail.com 

Penningmeester 
Marcel Moleman 
Hanebalken 104 
9205 CX Drachten 
Tel. 0652005231 
marcelmoleman@gmail.com 

Secretaris  
Vacature 

2e penningmeester 
Bram Lamsma 
Pastorijwijk 2 
9222 LD 
Drachtstercompagnie 
Tel. 0645918678 
bramlamsma@hotmail.com 

Algemeen bestuurslid 
Meint de Haan 
Handwerkerszijde  145 
9201 CM Drachten 
Tel. 0512-523674 
mde_haan@online.nl 
 

Ringencommissaris 
Ben Riedstra 
Korenmolen 89 
9203 VD Drachten 
Tel. 0512-520017 
ben.riedstra@chello.nl 

PR & Reclame 
Bertha Hut 
Handwerkerszijde 145 
9201 CM Drachten 
Tel. 0512-523674 

Clubgebouw Drachtster Vogelvrienden 
Noorderdwarsvaart 84 D 
9201 KL Drachten 
Tel. 0512-523751 
 
Wij verhuren ons gebouw ook voor recepties of 
feestjes, voor meer informatie contacteer Ben 
Riedstra. 

 

 

https://www.volierevereniging.nl/
mailto:mde_haan@online.nl
mailto:ben.riedstra@chello.nl
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Van de voorzitter 
 
Na een lange periode van stilte op verenigingsgebied, zijn we blij dat we 
weer los mogen. De laatste weken is er dan ook door het bestuur hard 
gewerkt om weer tot een programma te komen. Daarnaast zijn de 
jongens van de Stichting Eigen Gebouw ook weer druk, de komende 
weken komen er meerdere verenigingen hun tentoonstelling in ons 
gebouw organiseren.  
 
Wel met de voorwaarde dat mensen hun Corona Check bij de ingang 
laten zien, een moeilijke discussie. Voor en tegenstanders van deze pas 
hebben goede argumenten, feit blijft wel dat wij ons als vereniging aan 
de regels moeten houden. Dat kun je vanuit twee perspectieven 
bekijken. We willen natuurlijk zoveel mogelijk onze oudere kwetsbaren 
beschermen, daarnaast liegen de boetes er ook niet om en die kunnen 
we nu beslist niet gebruiken.  
 
In week 46 is onze onderlinge show, we hopen weer op vele inzenders 
en vele vogels. Erik Hulsman heeft het tentoonstellingssecretariaat 
overgenomen van Harry Dolstra en achter de schermen hard gewerkt 
een verdere digitalisering.  

Zo is het inschrijfformulier dit jaar ook digitaal in te vullen en 
gaat onze nadrukkelijke voorkeur daar ook naar uit.  
Gebruik in ieder geval het vraagprogramma wat bij het 
inschrijfformulier ingevoegd is. Het vraagprogramma is n.l. 
halverwege 2021 ingrijpend veranderd door de NBvV en 
correspondeert NIET meer met de eerdere uitgave die de bond 
heeft gedaan.  
De formulieren staan vanaf 10-10-2021 ook op onze website. Mocht u 
hier moeite mee hebben, neem dan het inschrijfformulier even mee naar 
de tentoonstellingsvergadering en dan helpt een vrijwilliger u even met 
het online invullen. Lukt beide niet, dan kunt u natuurlijk ook nog altijd 
het formulier op papier inleveren. 

Harry Dolstra stopt niet alleen als tentoonstellingssecretaris, hij stopt ook 
als secretaris van het dagelijks bestuur. Harry realiseerde zich onlangs 
dat hij al ruim 30 jaar onderdeel van dit bestuur is. Ook wegens 
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persoonlijke omstandigheden vind hij de tijd rijp om het stokje door te 
geven. Met een brok in de keel heeft het bestuur dit besluit natuurlijk 
gerespecteerd en geaccepteerd. We zijn Harry enorm dankbaar voor het 
ontelbare werk en tijd die hij in onze vereniging heeft gestopt. Twee jaar 
geleden werd hij om die reden ook al tot Erelid benoemd. Het zal niet 
makkelijk worden een opvolger te vinden maar we zijn vol vertrouwen 
dat iemand het wil overnemen.  

Zoals in het eerdere clubblad genoemd, heeft onze vereniging met name 
financieel wel een paar behoorlijke tikken gekregen het laatste 
anderhalve jaar. Er waren geen inkomsten maar wel vaste lasten. Voor 
subsidies of regelingen kwamen wij niet in aanmerking. Het bestuur 
werkt dan ook aan een plan om dit weer wat vlot te trekken. 

We zien u graag op de tentoonstellingsvergadering van 5 november 
gevolgd door een leuke onderlinge quiz.  

 

Vriendelijke groeten, 

 

Erwin Kampen 

 
Harry op zijn vertrouwde plek tijdens de shows. Harry bedankt! 
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Agenda 2021 
 
Vrijdag 5 november 
Tentoonstellingsvergadering, begint om 20:00. Aansluitend organiseren 
we weer een leuke quiz over vogels waar leuke prijzen mee vallen te 
winnen. U kunt deze avond ook de inschrijfformulieren invullen of hier 
hulp bij krijgen. 
Maandag 8 november 
Om 20:00 sluit de inschrijving, formulieren die hierna nog worden 
ingeleverd kunnen helaas niet meer in behandeling worden genomen. 
 
Woensdag 17 november 
Inbreng vogels tussen 18:00 en 21:00 
 
Donderdag 18 november  
Keuringsdag, gebouw niet toegankelijk voor bezoekers. 
 
Vrijdag 19 november 
Show alvast open tussen 14:00 en 16:30, officiële opening om 19:30 en de 
show sluit om 22:00 
Zaterdag 20 november 
Show open tussen 10:00 en 15:00, aansluitend afhaal vogels. Slotavond 
met prijsuitreiking vanaf 20:30. 

Zaterdag 21 december : Kerstbingo! 
Ho, ho, ho! We rekenje ek op jo!  Vanaf 20:00 wordt de zaal weer 
langzaam aan gevuld met zenuwachtige mensen. Wat valt er te winnen, 
hoeveel nummers moet ik nog? In de pauze uiteraard een drankje en de 
grote loterij! We halen vanavond vorig jaar meteen even in! 
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Bestuursmededelingen 
 
Ringenbestellingen 
Houd goed de deadlines in de gaten voor het bestellen van de ringen op 
nbvv.nl. De administratiekosten per bestelling zijn 3 euro. Dit staat op 
het nieuwe formulier rechtsonder vermeld, wel wat onduidelijk. 
 
Adres ringencommissaris 
Per 1 oktober 2021 is ringencommissaris Ben Riedstra verhuist. De 
nieuwe ringenbestellingen moeten naar; 
 

Korenmolen 89 
9203 VB Drachten  
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      Aannemersbedrijf De Wal 
     Noorderdwarsvaart 109 
     9201 KH Drachten 
     Tel. 0512-513944 
     Mob. 0653692571 
     Fax. 0512-540660 
     Email : 
info@aannemersbedrijfdewal.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@aannemersbedrijfdewal.nl
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Tentoonstellingsreglement 

De inschrijfformulieren dienen uiterlijk voor maandag 8 november  2021 
om 20:00 in bezit te zijn van  TT secretaris Erik Hulsman. Te laat 
binnengekomen inschrijvingen kunnen helaas niet in behandeling worden 
genomen. 
 
Inbreng vogels; 
Op woensdag 17 november 2021. van 18.00 uur t/m 21.00 uur in het 
clubgebouw van de Drachtster vogelvrienden aan de Noorderdwarsvaart 
84d te Drachten 
 
Opening; 
Op vrijdag 19 november is de zaal open van 14:00 tot 16:30 maar de 
officiële opening is op vrijdag 19 november om 19.30 uur. Dit is voor 
inzenders en genodigden. Vanaf 19:40 uur is de zaal open voor publiek, 
de openingstijd is tot 22.00 uur. 
Op zaterdag is de tentoonstelling geopend vanaf 10.00 uur tot 15.00 
uur. 
 
Sluiting; 
De tentoonstelling sluit op zaterdag 20 november 2021 om 15.00 uur en 
vanaf dan kunnen de vogels worden afgehaald. 
 
Prijsuitreiking; 
Deze vindt plaats op zaterdag 20 november 2021 op de gebruikelijke 
slotavond en de aanvang is 20.30 uur. Voor diegene die hier niet 
aanwezig kunnen zijn kan in overleg met de tentoonstellingscommissie 
de prijzen na het afhalen van de vogels worden meegenomen 
 
Hoofdstuk 1  Algemene bepalingen 
Art 1.      Deelname aan deze tentoonstelling is opengesteld voor alle 
leden die lid zijn van onze vereniging en subleden. 
Art. 2.     De ingezonden vogels worden gekeurd door keurmeesters van 
de NBvV, volgens de door deze Bond voorgeschreven standaard eisen en 
voorschriften. 
Art. 3.     De vogels worden ingeschreven volgens het vraagprogramma 
van de NBvV, gepubliceerd in tentoonstelling bijlage 2020 t/m 2024 van 
de NBvV, inclusief Rectificaties in dit reglement. 
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Art. 4.     Gedurende de periode dat de vogels zich in de TT zaal 
bevinden zijn deze, inclusief de kooien, verzekerd tegen brand en 
diefstal. Dit volgens de geldende condities van de NBvV. Deze 
verzekering is vrij van premie, maar is alleen van kracht als de waarde 
op het inschrijfformulier is vermeld. Als waarde geldt het bedrag dat in 
een bonafide dierenwinkel voor een dergelijke vogel moet worden 
betaald. 
 

Art. 5.     De vogels worden gedurende de periode dat zij onder beheer 
zijn van de organiserende vereniging voorzien van voer en vers 
water. Met dien verstande dat de vogels bij inbreng voorzien moeten 
zijn van voer. De verzorging van de vogels is in handen van een 
daartoe aangewezen commissie. De vereniging aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor ziekte en/of sterfte van de vogels gedurende de 
periode dat zij deze onder haar beheer heeft of daarna. Gelet op het 
bovenstaande is het niemand anders dan de daartoe aangewezen 
commissie toegestaan de kooien van de stelling te nemen, te vervoeren 
dan wel te verplaatsen. 
Art. 5.1  Vogels die een afwijkende voermethode vereisen, kunnen in 
overleg met de TT- commissie, door de inzender van speciaal voer 
worden voorzien 
 
Hoofdstuk 2        Inschrijvingen 
 
Art 6 Ingeschreven kan worden in alle groepen die gevraagd 
worden in het Bondsvraagprogramma, met uitzondering van 
groep 1 zangkanaries. 
 
Vogels welke als Eigen Kweek (EK) worden ingeschreven, moeten 
zijn voorzien van de juiste maat voetring (van de NBvV of één van 
de bij de COM aangesloten Nederlandse verenigingen) van het 
desbetreffende broedjaar en door de inzender zelf gekweekt. 
Het kweeknummer van de kweker dient ten allen tijde op het 
inschrijfformulier te zijn vermeld. 

  
 
Art 7 In het tentoonstellingskatern 2020 – 2024, vanaf blz. 8, 
staat het verkorte vraagprogramma. In de genoemde groepen (m.u.v. 
groep 1) worden Enkelingen, Stellen en Stammen gevraagd. De 
organisatie is verplicht om zich aan dit vraagprogramma te houden. 
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Vogels ingezonden in een foute klasse worden wel gekeurd, maar 
komen niet in aanmerking voor een prijs. 
Het inschrijfgeld vervalt bij inschrijving in een verkeerde 
hoofdgroep aan de organiserende vogelvereniging.  

  
Art 8  Europese cultuurvogels kunnen worden ingezonden indien zij 
voorzien zijn van een vaste, door de NBvV goedgekeurde, voetring. 
Ongeringde vogels worden NIET toegelaten. Voor BUD vogels dient u 
zelf voor de benodigde papieren te zorgen. 
Deze papieren dienen tijdens de TT in het bezit van de TT-secretaris te 
zijn. 
 
Art 9       De vereniging kent naast bovengenoemde mogelijkheden, ook 
de mogelijkheden om alle klasse vogels   in te schrijven als overjarig 
eigenkweek en openklasse. Overjarig eigenkweek zijn vogels 
die  volgens het vraagprogramma niet mee kunnen doen bij de 
eigenkweek vogels. 

Openklasse vogels kunnen vogels zijn die aangekocht zijn of die niet 
voorzien zijn van een vaste voetring. 
Alle ”eigenkweek” vogels, zoals deze in het vraagprogramma genoemd 
zijn dienen voorzien te zijn van maximaal  een vaste voetring van de 
juiste afmeting . Deze voetring moet van het type en formaat zijn dat 
door de NBvV is voorgeschreven. 

De ring moet duidelijk ingegraveerd de volgende gegevens vermelden; 
kweeknummer van de inzender, het broedjaar en het volgnummer. Alle 
als eigenkweek en overjarige eigenkweek 

 
Ingeschreven vogels die bij controle niet de gegevens in de ring hebben 
zoals deze op het inschrijfformulier zijn vermeld, met uitzondering van 
het volgnummer, worden gediskwalificeerd, ongeacht de reden van deze 
afwijking. 

De overjarig eigenkweek klasse geldt voor alle vogels, daar er voor deze 
klasse een kampioensprijs beschikbaar is . Over de totale inzending in de 
openklasse wordt een kampioen aangewezen. Bij het gelijk eindigen van 
de vogels in deze klasse beslist het lot naar welke vogel het 
kampioenschap gaat. 
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Art 10.      Het inschrijfgeld voor deze tentoonstelling bedraagt €1.75 . 
per vogel. Bij een stam geldt hier het viervoud van. Bij stellen het 
tweevoud. Boven de 10 vogels zijn de inzendingen gratis. U betaalt dus 
inclusief catalogus nooit meer dan 20 euro. 
 

Art 11.      Bij het niet inzenden van de ingeschreven vogels vervalt het 
inschrijfgeld aan de tentoonstellingskas. 
 

Art 12.   Alle uitslagen van de tentoonstelling worden verwerkt in een 
catalogus . 
 

Art. 13   De uitgifte van de catalogus vindt plaats na de officiële opening. 
Voor de opening van de tentoonstelling is het niet mogelijk om inzage of 
kennis te nemen van de tentoonstelling. 
 

Art 14    Aanwijzen Derby vogel. 
Elke kweker mag zelf een derby vogel aanwijzen. Deze moet wel 
vermeld worden op het inschrijfformulier bij het inbrengen van de 
vogels.  Het Derby kan worden aangegeven middels vermelding van het 
kooinummer.  Dit nummer kan bij het inleveren van de vogels niet meer 
gewijzigd worden. De Derby geldt voor die hoofdgroepen welke in 
vraagprogramma als “Eigen Kweek” vogels worden aangeduid. 
 
Hoofdstuk 3.                                 Kooien. 
Art 15    Grote tropische vogels, duifjes, grondvogels, grote parkieten, 
Neophema’s en papegaaien kunnen gehuisvest worden in; 
a.        grote tropen/parkieten kooien (eigendom eigenaar) 
 

Art 16    Alle overige vogels dienen te worden ingezonden in eigen 
universele TT kooien, inclusief voorgeschreven drinkflesjes en voerbakje. 
Op verzoek van diverse leden mogen Norwich kanaries in hun eigen 
specifieke kooien worden ingezonden en Glosters in Gloster-kooien. 
 

Art 17.   Uitgezonderd de kooien waarin vruchten en insecteneters 
bevinden, mag uitsluitend schelpenzand als bodembedekker gebruikt 
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worden. 
 

Art 18.   Ten aanzien van het drinkflesje wordt gesteld dat uitsluitend het 
nieuwste type is toegestaan, ten einde uniforme uitvoering te krijgen. 
(witte voet en doorzichtig waterreservoir) 
 
Art 19    Kooinummers. 
De toegezonden kooinummers dienen door de inzender deugdelijk in het 
midden aan de voorzijde van de kooi te worden aangebracht. Voor de 
koepelkooien geldt een lange zijde als voorzijde, waarbij het drinkflesje 
dan aan de rechterkant geplaatst is. Voor vogels gehuisvest in 
klapkooien dienen de kooinummers bij afgegeven te worden. 

 
Art. 20  Voeren 
Voor het voeren van de vogels worden erkende kwaliteitsvoeders  
gebruikt en geschiedt door leden welke aangewezen zijn door het  
bestuur. Zelf bijvoeren is niet toegestaan. 
 
 Art. 21 Drinkwater 
 Uw vogels worden eenmaal per dag voorzien van schoon drinkwater . 
 
 Art 22 Afsluitend 
Bij alle zaken waarin dit reglement  niet voorziet , wordt door het  
bestuur  naar eer en geweten gehandeld. Dit is bindend. 
 

 
Feestje? 
Prikt u een datum… 
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Wij organiseren het feest! 
Natuurlijk weet u dat u bij ons terecht kunt voor het beste 
vlees en de smakelijkste vleeswaren. Daarnaast hebben we 
ons toegelegd op partyservice. Heeft u een bruiloft, receptie, 
jubileum of verjaardag, dan helpen wij u graag bij de culinaire 
invulling. Nieuwsgierig naar onze cateringkunsten? Neem een 
voorproefje op www.dijk.keurslager.nl  
 
Martin Dijk, keurslager 
Kerkstraat 15   Haren   Tel. 050-5344517 
info@dijk.keurslager.nl 

 
 

 

 

Rode Kardinaal 
Dit artikel is overgenomen van de website : 

hhttp://www.speciaalclub.nl/html/Rode%20Kardinaal.htmltt
p://vogels.schulte.st/soort/japansmeeuw.html 

 

Beschrijving: Geheel rode vogel met een flinke kuif; om de snavel, ogen 
en keel een zwarte smalle rand; stevige koraalrode kegelsnavel, iets 
gevorkte staart. 

Mannetje: bovenkop en kuif donker scharlakenrood, smalle zwarte band 
over het voorhoofd, slagpennen bruin-zwart met rode buitenzomen, 

http://www.dijk.keurslager.nl/
mailto:info@dijk.keurslager.nl
http://www.dijk.keurslager.nl/
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De jongen zijn herkenbaar zonder de zwarte tekening van de kop en de 
keel, verder als de poppen. De jonge mannen hebben reeds matrode 
kuifveren. 

De eerste ontdekkers van deze vogel, noemden hem om zijn mooie luide 
zang, die hij ook 's nachts laat horen, 'Virginische nachtegaal'. Hij 
verlangt een ruime behuizing en in de paartijd laat hij noch 
soortgenoten, noch andere vogels met rust. Ook de eigen jongen 
moeten worden verwijderd, zo gauw ze zelfstandig zijn. Het nest wordt 
meestal gebouwd in een vlak korfje, dat in een struik is bevestigd. De 4 - 
5 eitjes worden twee weken door het popje bebroed. Nog voor ze 
kunnen vliegen verlaten de jongen het nest, waarna ze nog 2 weken 
door de ouders gevoerd worden. Het mooie popje is goed te kennen, 
doordat het bijna geheel bruinachtig van kleur is, de snavel van de pop 
is donkerbruin. 
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Lengte; 20-22 Cm. 

Land van herkomst: U.S.A., Mexico. 

Geluid: De roep is een luid `piet', bij gevaar `tsjieh'. De zang bestaat uit 
volle luide strofen, die tegen het eind zachter worden. In heldere 
maannachten zingen ze vaak 's nachts. De kwaliteit van de zang van de 
afzonderlijke mannen is verschillend. 

Ze leven in de ondergroei van bossen, akkers, parken en tuinen, zijn ook 
in dorpen te vinden. Voeding : onkruid- en graszaden, wat graan, 
insekten, vruchten, verse loten van bomen. Ze broeden in dichte 
struiken. Het komvormige nest wordt gemaakt van gras, kleine takjes en 
stengels. Na de broedtijd trekken ze in groepen rond. 

Reeds lang bekend en al vroegtijdig in Europa ingevoerd. Jarenlang 
werden ze niet aangeboden (Amerikaans uitvoerverbod voor vogels), 
kwamen toen echter via Mexico weer naar Europa. 

Hoewel de zang, vooral in heldere maannachten, het oor bekoort, kan 
deze toch niet met die van de nachtegaal wedijveren. Hij wordt in zijn 
geboorteland `Virginische nachtegaal' genoemd, ze zingen echter lang 
niet zo mooi als de Europese nachtegaal. 

Zijn sterk en gemakkelijk te verzorgen. 

Buiten de broedtijd zeer verdraagzaam. 

Als ze willen gaan broeden, een paar apart onderbrengen, anders 
ontstaan er al gauw twistpartijen, die soms dodelijke verwondingen tot 
gevolg kunnen hebben. 
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werden reeds I6 jaar oud. Bij M. Reimann-Rendsburg werd in 1929 een 
zeer lichte vogel (onderzijde isabelkleurig, bovenzijde blauw-grijs) 
geboren. Ze baden graag. 

Gewenning: Niet moeilijk, het beste in een kleine voliere, waarin het 
voedsel goed zichtbaar wordt geplaatst. Voedsel zie Voeding. 

Huisvesting Voor een kooi alleen geschikt als ze enige uren per dag vrij 
kunnen rondvliegen, anders snel vervetting. De kooi moet zo groot 
mogelijk zijn. Deze levendige vogels zijn het beste op hun plaats in een 
volière. In de volière struiken en naaldhout plaatsen. Als er een goed 
nachthok is, kunnen ze 's winters in de buitenvoliere blijven, ze moeten 
dan wel bij vorst 's avonds het nachthok worden ingejaagd. 

Voeding; Gierst, kanariezaad, haver, raapzaad, kleine zonnepitten, verse 
miere-eitjes, vliegen, rupsen, sprinkhanen, mei- en mestkevers, 
pissebedden, goed eivoer (beschuit vermengen met hardgekookt ei en 
kwark), wat meelwormen, stukjes zachte appel en peer, aardbeien, 
bramen, vlierbessen en lijsterbessen (ook gedroogde), kersen, druiven, 
sinaasappels, bananen, verse bladknoppen, halfrijpe korenaren, onrijpe 
mais, gekiemde zaden, groenvoer. 

Kweek Reeds vaker gelukt, het meest succesvol in een goed beplante 
buitenvoliere (met een heg van naaldstruiken, ook dennentakken 
aanbrengen). Een paartje afzonderlijk houden (zie Algemeen). Begin van 
broedtijd begin mei, 2-3 broedsels per jaar. Balts: luid zingend springt 
het mannetje met hangende vleugels rond het popje. 

Nestgelegenheden: bundels takken op verschillende plaatsen in struiken 
en kleine bomen plaatsen. Alleen het popje bouwt van droge 
grashalmen, kleine takjes, mos, schors en vezels een komvormig nest. 
Ze wordt bij de vluchten begeleid door het mannetje, die haar ook voert. 
Legsel: 2-3 blauw-groene eieren met bruine spikkels, de pop  broedt 
zeer vast. 

Broedtijd 14-15 dagen. De jongen zijn bedekt met blauw-zwart dons. 
Opfokvoer: veel levend voedsel, vooral miereneieren en sprinkhanen 
(een groot vlindernet enige keren door het hoge gras van een weide 
halen). Veel eivoer geven, waaraan 1-2 vitaminedruppels per dag 
worden toegevoegd. Bovendien grote hoeveelheden fruit, groenvoer, 
gras- en onkruidzaden. Voor het kweekresultaat is de hoeveelheid levend 
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voedsel beslissend. Het mannetje voert een deel van het opgenomen 
voedsel aan het popje in het nest, die dan samen met de man de jongen 
voert. 

Ze vliegen na 10-12 dagen uit, ook reeds na 8-9 dagen, maar dan slecht 
bevederd. 

Op een leeftijd van 3-4 weken hebben ze al een korte kuif. Ze worden 
ongeveer 28 dagen gevoerd en moeten dan uit de voliere worden 
verwijderd, anders verstoren ze een volgend broedsel. 

Geen meelwormen geven tijdens de opfokperiode, anders begint het 
mannetje te baltsen en probeert te paren, de jongen gaan dan verloren. 
Eventueel de man verwijderen (buiten gezicht en gehoor), de pop voert 
dan alleen verder. 
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                      Drachten         Gorredijk  

                     ’t Zuid 26A                          Kerkewal 61 
                     0512-525121         0513-466200 
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Al meer dan 30 jaar is Hiemstra bandencentrum een begrip in 
Friesland. 
U vindt bij ons altijd de juiste band, waarbij wij met ons brede 
en diepe assortiment alle soorten en maten banden en velgen 
kunnen leveren voor elk type voertuig. Ook zijn wij bij 
hiemstra bandencentrum gespecialiseerd op het gebied van 
onder andere: 
 
• UITLATEN                    • BANDENREPARATIE 
• SCHOKDEMPERS                  • BALANCEREN 
• REMSERVICE                       • UITLIJNEN 
• ACCU'S                                • SPORTVELGEN 
• TREKHAKEN                 
                         De Hemmen 5  Drachten 
                              Tel. 0512-518077 
www.hiemstra-bandencentrum.nl   info@hiemstra-
bandencentrum.nl 

 

 
Langewijk 14, 9202 CP Drachten 

Opslag : De Hemmen 91A Drachten 
 

 

 

 

 

http://www.hiemstra-bandencentrum.nl/
http://www.detelefoongids.nl/emailbusiness.ds?emailListingId=18514418
http://www.detelefoongids.nl/emailbusiness.ds?emailListingId=18514418
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De Roul Roul 
Dit artikel is gekopieerd van de website van https://www.fazanterie-
timmer.nl/roul-roul/ 

 

Omschrijving: Zijn grondvogels. De haan heeft voor de rode kuif een 
witte streep en is blauw-paars-groen gekleurd. De hen heeft een 
grijs/zwarte kop en groen van kleur met bruin op de vleugels.Ze hebben 
beiden rode poten. Ze zijn niet groot ongeveer 25 tot 27 cm. Nemen elke 
dag een zandbad. Kunnen niet tegen vorst en hebben het liefst een 
temperatuur van 15 graden of meer. Hebben wel graag zitstokken.  

 

 
Officiele benaming: Rolllulus Roulroul 

  

Land van herkomst: Birma, Borneo, Maleisie en Sumatra 

  

Leefgebied:  Tropische bosrijke omgeving. 

Moet een niet te droge ruimte en vloer hebben i.v.m kloven en ruwe 
schubben. 
 

  

Voedsel:Sierhoenderkorrel, graan, fruit, groente, meelwormen (beperkt 
geven), Appel en muur. 
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Geslachtsrijp: Eerste jaar 

  

Broedseizoen:Van April tot in September bij voldoende daglengte. 
broedtijd is 19 dagen. 

Bij beperkte ruimte heb je betere broed resultaten.  
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Jonkman Verhuur is een enthousiast bedrijf dat zich bezig houdt met het 
verhuren van opblaasbare attracties, straatversiering, partyproducten en 

nog heel veel meer. 
Wij zijn gevestigd in Drachten. 

Het gehele assortiment is te verkrijgen in Drachten. 
 

Marconilaan 3 
9207 JC Drachten 

0512-522037 
0621705426 

Jonkman Feestverhuur 
Voor al uw festiviteiten en evenementen. 
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Vogels voorbereiden op de tentoonstelling 
Dit artikel heeft de redactie overgenomen van de website : 

https://www.cultuurvogelspeciaalclub.nl/wp-
content/uploads/2018/12/Vogels-voorbereiden-op-de-tentoonstelling-Rene-

Kleine.pdf 

Vogels voorbereiden op de tentoonstelling Het tentoonstelling seizoen 
staat weer voor de deur, sommige kwekers hebben hier reeds weken 
voorbereiding inzitten en sommigen moeten nog ‘even wat uitvangen 
voor de show’. Een tentoonstelling spelen is in mijn ogen niet ‘even wat 
uitvangen voor de show’. Een vogel die geen voorbereiding (lees 
training) gehad heeft kan nooit tegen een goed afgerichte vogel op 
boksen en heeft veel kans om zichzelf te beschadigen. Natuurlijk 
verschilt het ook per vogel hoeveel voorbereiding en training een vogel 
nodig heeft voor de show.  
 
In dit artikel wil ik het voorbereiden van de vogels op de show 
bespreken, om hopelijk mensen te kunnen helpen nét dat puntje meer te 
scoren en een hoop gekwetste vogels te voorkomen. De kooi Alles begint 
en draait eigenlijk om de tentoonstellingskooi. Wij kweken onze vogels 
vaak in mooi ingerichte kweekboxen of volières en een vogel beschouwt 
de kooi waarin hij geboren is vaak als een veilige omgeving. Hierin 
hebben de vogels ruimte en vaak wat afleiding in de vorm van 
beplanting, onkruidzaden of onderlinge bezigheid waardoor de vogels 
weinig stress ervaren. Plaatsen we een vogel vanuit zijn veilige 
omgeving plots in een tentoonstellingskooi dan is dit vragen om 
problemen. Een vogel zal de kooi als vreemd beschouwen, en komt ook 
nog eens op een andere plek te staan waar de vogel misschien wel 
helemaal niet wil zijn. Het is dan een natuurlijke reactie van een vogel 
om in de kooi druk te bewegen, fladderen, en aan de tralies te gaan 
hangen om hier uit proberen te komen.  
 
Natuurlijk verschilt dit per vogel, zo is een sijs of Noorse goudvink vaak 
vrij rustig in een tentoonstellingskooi die de vogel voor het eerst ziet 
maar een kneu of een putter kan zich flink beschadigen. Het is zaak deze 
kwetsuren te voorkomen door de tentoonstellingskooi als veilige en 
aangename plek te maken voor een vogel. Een hele goede manier kan 
zijn om een tentoonstellingskooi in de vlucht of voliere te plaatsen en 
hier wat lekkers in de verstrekken zodat de vogels op een natuurlijke 
manier de kooi gaan associëren met iets positiefs (lekker eten). Deze 
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Dit gebeurd immers ook als ze naar de show gebracht worden. Als ik de 
vogels ga voeren, verplaats ik mijn tentoonstellingskooien altijd even. De 
ene keer wissel ik de kooien alleen even van plek, de andere keer neem 
ik de kooien even mee naar buiten en zet ik de vogels even op de 
tuintafel neer. Ook is het zaak om de vogels te wennen aan vreemde 
mensen en geluiden. Regelmatig zet ik de radio eens aan in het 
vogelhok, of zet ik een paar tentoonstellingskooien binnen neer als ik 
visite krijg. Daarnaast is het zaak dat de vogel zich in de 
tentoonstellingskooi niet gaat vervelen.  
 

 
 
Een vogel in een vlucht heeft vaak wat dennentakken, onkruidzaden of 
onderlinge interactie ter afleiding en dat kunnen we in de kooi ook 
gewoon blijven doen. Zelf plaats ik bij mijn sijzen en barmsijzen altijd 
een stengel teunisbloem, chicorei, klis of elzenproppen in de tt kooi en 
ververs dit een aantal keren per week. De vogel heeft op deze manier 
wat afleiding en kan zichzelf bezig houden. Bij de insecteneters plaats ik 
vaak een dennentakje in de zijkant van de kooi en laat ik een paar 
krekels los in de kooi die ze kunnen vangen. De veercondite Een goede 
voorbereiding is veel werk. Als je 10 vogels in een vlucht hebt kun je ze 
gemakkelijk laten baden door er één badschaal in te zetten. In de 
tentoonstellingskooien is het ook belangrijk dat de vogels zich kunnen 
baden om hun veren in optimale conditie te houden.  
 
Zelf maak ik gebruik van speciale inzetstuktjes in de deurtjes waar 
vervolgens een badje aan gehangen kan worden. Ook kan je voorfronten 



Pagina 28 van 32 
 

voor je tentoonstellingskooien plaatsen voor de opkooiperiode waar een 
deurtje in zit zodat je aan de voorkant gemakkelijk een badje aan de 
kooi kunt hangen. Dit doe ik zelf 2 keer per week, nog vaker is uiteraard 
alleen maar beter maar ook meer werk. Ook is het zaak om de kooien 
schoon te houden.  
 
Een vogel moet natuurlijk schoon blijven voor de show dus zelf laat ik na 
het baden de vogels altijd overspringen in een schone kooi, dan maak ik 
de kooi schoon en gaat de volgende vogel weer in die schone kooi enz. 
Op deze manier ben je dus eigenlijk maar 1 extra kooi nodig. Als je 
vogels hebt die vertikken om in het badje te gaan kun je er ook voor 
kiezen om de vogels met een plantenspuit nat te spuiten. Hiervoor kun 
je gemakkelijk een oude tentoonstellingskooi gebruiken waarvan je de 
bodem vervangt door een gazen bodem zodat het water er uit loopt. 
Eventueel kun je aan de linkerzijde een extra deurtje in de “spoelkooi” 
maken zodat je de vogels makkelijker kan laten overspringen van de ene 
naar de andere kooi. De show Zelf laat ik de vogel maximaal 10 dagen in 
een tentoonstellingskooi om deze af te richten voor de show, daarna 
gaat de vogel terug in een vlucht of broedkooi. Vogels die nu goed aan 
de tentoonstellingskooi gewend zijn kunnen meestal gewoon voor het 
inbrengen naar de show vanuit de broedkooi in een tentoonstellingskooi 
gedaan worden. Op de show zal de vogel zich nu vertrouwd in de kooi 
voelen en niet snel meer schrikken van vreemde geluiden of veel 
mensen.  
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Tussen de verschillende shows door is het niet wenselijk om de vogels in 
de tentoonstellingskooien te houden. Zelf plaats ik de vogels na de show 
per 1 of 2 vogels in een broedkooi van 60x50x40 cm of in een vlucht. 
Het blijft zaak om de vogels te blijven verwennen en regelmatig te 
voorzien van badwater om ze in topconditie te houden. Een goed 
afgerichte vogel heeft weinig te lijden van een tentoonstelling, maar toch 
beperk ik het aantal shows wat ik met een vogel speel tot maximaal 3 
shows. Doordat er op tentoonstellingen vaak lang licht brand kan de 
hypofyse van de vogel in de war gebracht worden als deze te vaak, en te 
lang aan te veel licht wordt blootgesteld. Door de vogel maximaal 3 keer 
op een show te zetten zal dit over het algemeen wel meevallen en kan 
er nog prima met deze vogels gekweekt worden.  
 
 
 
Tot besluit In dit artikel heb ik proberen uit te leggen hoe ik mijn vogels 
voorbereid op de show. Zelf heb ik op dit moment een aantal geelgorzen 
opgekooid zitten voor de show en ben ik echt deze stappen weer nodig 
geweest om ze mooi rustig te krijgen. Als ik nu naar mijn vogels kijk, en 
ze mooi van stokje naar stokje zie wippen zonder wild door de kooi te 
fladderen, krijg ik al weer zin in de shows. Natuurlijk zijn er nog vele 
andere manieren om vogels op te kooien, maar met bovenstaande heb ik 
zelf de laatste jaren erg goede ervaringen gehad. In mijn ogen horen 
wilde, niet afgerichte vogels ook niet thuis op een show omdat dit geen 
visite kaartje is voor onze hobby. Mooie rustige, goed afgerichte vogels 
daar in tegen zullen door niemand bekritiseerd worden, en winnen het 
altijd van schuwere vogels. Ik hoop jullie dit jaar weer met veel mooie 
vogels op de shows tegen te mogen komen! 
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Voor al uw salades, hapjes en natuurlijk 

 gebakken vis, verse vis en Hollanse Nieuwe 
Noordkade 27   9203 CD Drachten   Tel.0512-526143 

 

 
De Kolken 64 

9201 BV Drachten 
Telefoon: 0512-544450 
Mobiel: 06-15822628 

www.wokenzo.nl 
 

Bestel online ! 
 

 
 
 

http://www.wokenzo.nl/
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Doorlopende machtiging 
Ondergetekende verklaart de Drachtster Vogelvrienden tot wederopzegging mogen afschrijven, de 
jaarlijkse contributie van mijn rekening : 
Naam : ………………………………………………………….. 
Adres : ………………………………………………………….. 
Plaats en postcode : ……………………………………… 
 
IBAN nummer : …………………………………………….. 
T.N.V : ………………………………………………………….. 
 
Handtekening : …………………………………………….. 
 
Indien niet akkoord met de afschrijving kan binnen 30 kalenderdagen een verzoek worden ingediend 
tot terugboeking bij de bank. Intrekking van een eventuele machtiging graag direct doorgeven aan 
penningmeester Marcel Moleman 
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	Art. 5.     De vogels worden gedurende de periode dat zij onder beheer zijn van de organiserende vereniging voorzien van voer en vers water. Met dien verstande dat de vogels bij inbreng voorzien moeten zijn van voer. De verzorging van de vogels is in ...

